
DDM Cup Nová Paka - 24.10.2019 

 

Ve čtvrtek 24.10.2019 v podvečerních hodinách se znovu rozjel kolotoč dětských závodů pod názvem 

DDM Cup. Nechce se tomu věřit, ale je to již sedmý ročník tohoto seriálu. V průběhu let sice dochází 

k různým změnám, jako například ukončení činnosti královehradecké autodráhy, ale na druhou 

stranu se k nám v tomto ročníku přidala další autodráha, a to konkrétně z Vratislavic nad Nisou.  Je 

vidět, že i na této autodráze chtějí děti zažít pocit závodění a kde jinde než na DDM Cupu. 

První závod se uskutečnil na dráze v Nové Pace, kde mají dovolím si tvrdit největší základnu nových 

závodníků. O tom hovoří i účast na tomto závodu, vždyť za domácí se zúčastnilo 16 závodníků, 

z Trutnova přijelo 6 závodníků a z Vratislavic bohužel jen 1, ale to se snad v budoucnu změní. Suma 

sumárum 23 dětských závodníků. Dovolím si tvrdit, že by nám tuto účast mohl závidět kdejaký seriál 

v kalendáři Svazu modelářů. 

U tohoto seriálu je již tradicí, že před samotným závodem probíhá soutěž „O nejkrásnější karosérii“, 

kterou rozhoduje vždy jedna z přítomných sympatických maminek, vždyť ženy mají to nejlepší 

estetické cítění. Tuto soutěž berou děti opravdu vážně a je vidět, že někteří tomu věnují opravdu 

hodně času, práce a snahy. Vždyť se jedná o jedno z odvětví modelářství a správný modelář by měl 

určitě umět rukama něco vytvořit. A toto je úžasná příležitost, jak z papíru (za pár korun) a barviček, 

vytvořit něco krásného. 

 

(Soutěž o nejkrásnější karosérii: 1. David Švorc, 2. Jakub Sucharda, 3. Jiří Šturm) 

 

 



Jelikož je mezi dětmi někdy i obrovský rozdíl ve výkonnosti, jsou rozdělovány do skupin dle tohoto 

kritéria. Vždyť někteří mají za sebou návštěvy 2-3 kroužků a někteří zase již několik let „hoblují“ 

autodráhy po celé republice v různých seriálech a na Mistrovstvích České republiky, kde zatápí i 

zkušeným matadorům tohoto modelářského odvětví.  

Závod byl odstartován ve třech skupinách systémem 8x2 minuty a jelo se od podlahy již od prvních 

vteřin. Důkazem byla i řada karambolů a poruch na modelech, ale i to se v našem seriálu vyřeší vždy 

v poklidu. Vždyť s dětmi většinou přijedou i zruční mechanici z řad tatínků nebo klubových vedoucích. 

Závod se zastaví, závada odstraní a jede se dál. Po odjetí všech skupin následovalo sečtení výsledků a 

vyhodnocení závodu pod taktovkou vedoucího domácího klubu pana Zdeňka Kouby.  

Výsledky závodu: 

1. Lukáš Tříska     250,93 kol 

2. David Švorc     230,74 kol 

3. Adam Šulc     230,08 kol 

4. Radek Rejman    229,10 kol 

5. Adam Trojan     227,86 kol 

6. Marek Smejkal    223,74 kol 

7. Kryštof Novotný    213,24 kol 

8. Jiří Šturm     198,35 kol 

9. Jakub Sucharda    195,65 kol 

10. Milan Stuchlík    193,69 kol 

11. Tomáš Vaněček    192,65 kol 

12. Martin Patka    185,33 kol 

13. David Kadavý    184,34 kol 

14. Michal Vondra    180,25 kol 

15. Michal Koucký    156,11 kol 

16. Martin Petr     150,73 kol 

17. Michal Tříska    150,58 kol 

18. Filip Jirák     147,55 kol 

19. Kryštof Pzciak    146,14 kol 

20. Pavel Tříska     145,69 kol 

21. Tobiáš Ulrich    143,70 kol 

22. Jiří Jirásko     124,77 kol 

23. Dominik Víšek    120,12 kol 



Všechny děti obdrželi drobné ceny ve formě sladkostí, předali si zkušenosti a rozjeli se do svých 

domovů. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Zdeňku Koubovi za organizaci samotného závodu, tak i všem 

přítomným rodičům a prarodičům za velkou podporu svých ratolestí v jejich závodních začátcích. Sám 

ze své zkušenosti vím, že začátky nejsou vůbec jednoduché a je potřeba děti podpořit, i když se vždy 

nezadaří, a hlavně vydržet.  

 

 

 

Další závod se uskuteční dne 21.11.2019 od 18.00 hodin na dráze v Pardubicích, kam všechny srdečně 

zvu i jménem domácího klubu. Na všechny se moc těšíme. 

 

         Za DDM Cup 

         Tonda Tříska 


